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 ىيئة التحريــــــر
 رئيسػان   ي سالـ جمعةد. عم -
 عضػكان   د. أنكر عمر أبكشينة  -
 عضػكان  د. أحمد مريحيؿ حريبش  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المجمة عممية ثقافية محكمة نصؼ سنكية تصدر عف جامعة المرقب /كمية    

ديمية المعنية بالمشكبلت اآلداب الخمس، كتنشر بيا البحكث كالدراسات األكا
 كالقضايا المجتمعية المعاصرة في مختمؼ تخصصات العمـك االنسانية. 

صحابيا فقط، كافة اآلراء كاألفكار كالكتابات التي كردت في ىذا العدد تعبر عف آراء أ -
 ية مسؤلية اتجاىيا. أة م ىيئة تحرير المجمة كال تتحمؿ المجمأكال تعكس بالضركرة ر 

 يع المراسالت إلى العنوان اآلتي:ُتوّجو جم

 ىيئة تحرير مجمة العموم االنسانية  

 مكتب المجمة بكمية اآلداب الخمس جامعة المرقب 

 ( 40770الخمس /ليبيا ص.ب )

 د. عمى( 00218924120663ىاتف )

 د. انور(  00218926308360أو ) -د .احمد( 00218926724967)  

                   journal.alkhomes@gmail.com البريد االلكتروني:

 journal.alkhomes@gmail.com        : عمى الفيس بوك صفحة المجمة 

mailto:journal.alkhomes@gmail.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
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 قواعد ومعايير النشر

تيتـ المجمة بنشر الدراسات كالبحكث األصيمة التي تتسـ بكضكح المنيجية كدقة -
التكثيؽ في حقكؿ الدراسات المتخصصة في المغة العربية كاالنجميزية كالدراسات 

سفة كعمـ االجتماع كالتربية كعمـ االسبلمية كالشعر كاألدب كالتاريخ كالجغرافيا كالفم
 النفس كما يتصؿ بيا مف حقكؿ المعرفة.

ترحب المجمة بنشر التقارير عف المؤتمرات كالندكات العممية المقامة داخؿ -
 الجامعة عمى أف ال يزيد عدد الصفحات عف خمس صفحات مطبكعة.

بالعمـك نشر البحكث كالنصكص المحققة كالمترجمة كمراجعات الكتب المتعمقة -
اإلنسانية كاالجتماعية كنشر البحكث كالدراسات العممية النقدية اليادفة إلى تقدـ 

 المعرفة العممية كاإلنسانية.

ترحب المجمة بعركض الكتب عمى أال يتجاكز تاريخ إصدارىا ثبلثة أعكاـ كال -
يزيد حجـ العرض عف صفحتيف مطبكعتيف كأف يذكر الباحث في عرضو 

عدد -مكاف كتاريخ النشر -عنكاف الكتاب -ية )اسـ المؤلؼ كامبلن المعمكمات التال
تكتب البيانات السالفة  -نبذة مختصرة عف مضمكنو -اسـ الناشر-صفحات الكتاب

 الذكر بمغة الكتاب(.

 ضوابط عامة لممجمة

ػػػػ يجب أف يتسـ البحث باألسمكب العممي النزيو اليادؼ كيحتكل عمى مقكمات 
 لعممية في اعداد البحكث.كمعايير المنيجية ا

ييشترط في البحكث المقدمة لممجمة أف تككف أصيمة كلـ يسبؽ أف نشرت أك  -
قدمت لمنشر في مجمة أخرل أك أية جية ناشرة اخرة. كأف  يتعيد الباحث بذلؾ 
خطيا عند تقديـ البحث، كتقديـ إقراران بأنو سيمتـز بكافة الشركط كالضكابط المقررة 
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 –أنو ال يجكز يككف البحث فصبل أك جزءان مف رسالة )ماجستير في المجمة، كما 
 دكتكراه( منشكرة، أك كتاب منشكر.

ػػػػػػ لغة المجمة ىي العربية كيمكف أف تقبؿ بحكثا باإلنجميزية أك بأية لغة أخرل،  
 بعد مكافقة ىيئة التحرير.ػػػػ

تيا نيائية، كتبمغ تحتفظ ىيئة التحرير بحقيا في عدـ نشر أم بحث كتيعدُّ قرارا -
الباحث باعتذارىا فقط اذا لـ يتقرر نشر البحث، كيصبح البحث بعد قبكلو حقا 

 محفكظا لممجمة كال يجكز النقؿ منو إال بإشارة إلى المجمة.

ال يحؽ لمباحث إعادة نشر بحثو في أية مجمة عممية أخرل بعد نشره في مجمة -
 قيبؿى لمنشر أـ لـ يقبؿ.الكمية ، كما ال يحؽ لو طمب استرجاعو سكاء 

تخضع جميع الدراسات كالبحكث كالمقاالت الكاردة إلى المجمة لمفحص العممي، -
بعرضيا عمى ميحكّْميف مختصيف ) محكـ كاحد لكؿ بحث( تختارىـ ىيئة التحرير 
عمى نحك سرم لتقدير مدل صبلحية البحث لمنشر، كيمكف اف يرسؿ الى محكـ 

 لتحرير.اخر كذلؾ حسب تقدير ىيئة ا

يبدم المقيـ رأيو في مدل صبلحية البحث لمنشر في تقرير مستقؿ مدعمان  -
بالمبررات عمى أف ال تتأخر نتائج التقييـ عف شير مف تاريخ إرساؿ البحث إليو، 

 كيرسؿ قرار المحكميف النيائي لمباحث كيككف القرار إما:

 قبول البحث دون تعديالت. *

عا*  دة عرضو عمى المحكم.قبول البحث بعد تعديالت وا 

 رفض البحث.*

تقـك ىيئة تحرير المجمة بإخطار الباحثيف بآراء المحكميف كمقترحاتيـ إذ كاف -
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المقاؿ أك البحث في حاؿ يسمح بالتعديؿ كالتصحيح، كفي حالة كجكد تعديبلت 
طمبيا المقيـ كبعد مكافقة الييئة عمى قبكؿ البحث لمنشر قبكالن مشركطان بإجراء 

ت يطمب مف الباحث األخذ بالتعديبلت في فترة ال تتجاكز أسبكعيف مف التعديبل
تاريخ استبلمو لمبحث، كيقدـ تقريران يبيف فيو رده عمى المحكـ، ككيفية األخذ 

 بالمبلحظات كالتعديبلت المطمكبة.

ترسؿ البحكث المقبكلة لمنشر إلى المدقؽ المغكم كمف حؽ المدقؽ المغكم أف -
 تجاكز أخطاؤه المغكية الحد المقبكؿ.يرفض البحث الذم ت

تنشر البحكث كفؽ أسبقية كصكليا إلى المجمة مف المحكـ، عمى أف تككف  -
 مستكفية الشركط السالفة الذكر.

الباحث مسئكؿ بالكامؿ عف صحة النقؿ مف المراجع المستخدمة كما أف ىيئة -
 كث.تحرير المجمة غير مسئكلة عف أية سرقة عممية تتـ في ىذه البح

(  مختصرة قدر اإلمكاف تتضمف االسـ (cvترفؽ مع البحث السيرة عممية  -
الثبلثي لمباحث كدرجتو العممية كنخصصو الدقيؽ، كجامعتو ككميتو كقسمو، كأىـ 

 مؤلفاتو، كالبريد االلكتركني كالياتؼ ليسيؿ االتصاؿ بو.

 ر.يخضع ترتيب البحكث في المجمة لمعايير فنية تراىا ىيئة التحري -

تقدـ البحكث الى مكتب المجمة الكائف بمقر الكمية، اك ترسؿ إلى بريد المجمة -
 اإللكتركني.

اذا تـ ارساؿ البحث عف طريؽ البريد االلكتركني اك صندكؽ البريد يتـ اببلغ - 
 الباحث بكصكؿ بحثو كاستبلمو.

 يترتب عمى الباحث، في حالة سحبو لبحثو اك إبداء رغبتو في عدـ متابعة -
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 إجراءات التحكيـ كالنشر، دفع الرسـك التي خصصت لممقيميف.

 شروط تفصيمية لمنشر في المجمة

عنكاف البحث: يكتب العنكاف بالمغتيف العربية كاإلنجميزية. كيجب أف يككف -
العنكاف مختصرا قدر اإلمكاف كيعبر عف ىدؼ البحث بكضكح كيتبع المنيجية 

 كأسمكب البحث العممي.العممية مف حيث اإلحاطة كاالستقصاء 

يذكر الباحث عمى الصفحة األكلى مف البحث اسمو كدرجتو العممية كالجامعة  -
 اك المؤسسة األكاديمية التي يعمؿ بيا. 

 أف يككف البحث مصكغان بإحدل الطريقتيف اآلتيتيف:_-

:البحكث الميدانية: يكرد الباحث مقدمة يبيف فييا طبيعة البحث كمبرراتو كمدل 1
جة إليو، ثـ يحدد مشكمة البحث، كيجب أف يتضمف البحث الكممات المفتاحية الحا

)مصطمحات البحث(، ثـ يعرض طريقة البحث كأدكاتو، ككيفية تحميؿ بياناتو، ثـ 
 يعرض نتائج البحث كمناقشتيا كالتكصيات المنبثقة عنيا، كأخيران قائمة المراجع.

دمة يميد فييا لمشكمة البحث مبينان :البحكث النظرية التحميمية: يكرد الباحث مق2
غنائيا بالجديد، ثـ يقسـ  فييا أىميتو كقيمتو في اإلضافة إلى العمـك كالمعارؼ كا 
العرض بعد ذلؾ إلى أقساـ عمى درجة مف االستقبلؿ فيما بينيا، بحيث يعرض في 
كؿ منيا فكرة مستقمة ضمف إطار المكضكع الكمي ترتبط بما سبقيا كتميد لما 

 ثـ يختـ المكضكع بخبلصة شاممة لو، كأخيران يثبت قائمة المراجع. يمييا،

( A4يقدـ الباحث ثبلث نسخ كرقية مف البحث، كعمى كجو كاحد مف الكرقة)-
كاحدة منيا يكتب عمييا اسـ الباحث كدرجتو العممية، كالنسخ األخرل تقدـ كيكتب 

ـ البرنامج ( باستخداCdعمييا عنكاف البحث فقط، كنسخة الكتركنية عمى)
 (.MS Wordالحاسكبي)
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صفحة بما في  30صفحة كال تزيد عف 20يجب أال تقؿ صفحات البحث عف  -
 ذلؾ صفحات الرسـك كاألشكاؿ كالجداكؿ كقائمة المراجع .

( كممة 150يرفؽ مع البحث ممخصاف )بالمغة العربية كاالنجميزية( في حدكد )-
في أعمى الصفحة عنكاف البحث  لكؿ منيما، كعمى كرقتيف منفصمتيف بحيث يكتب

 كال يتجاكز الصفحة الكاحدة لكؿ ممخص.

 2.5سـ مف جية التجميد بينما تككف اليكامش األخرل  3ييترؾ ىامش مقداره -
سـ، المسافة بيف األسطر مسافة كنصؼ،  يككف نكع الخط المستخدـ في المتف 

Times New Roman 12  لمغة االنجميزية ك مسافة ك نصؼ بخط
Simplified Arabic 14 .لؤلبحاث بالمغة العربية 

في حالة كجكد جداكؿ كأشكاؿ كصكر في البحث يكتب رقـ كعنكاف الجدكؿ أك -
الشكؿ كالصكرة في األعمى بحيث يككف مكجزان لممحتكل كتكتب الحكاشي في 
األسفؿ بشكؿ مختصر كما يشترط لتنظيـ الجداكؿ اتباع نظاـ الجداكؿ المعترؼ بو 

 .12الحاسكب كيككف الخط بحجـ  في جياز

يجب أف ترقـ الصفحات ترقيمان متسمسبلن بما في ذلؾ الجداكؿ كاألشكاؿ كالصكر -
 كالمكحات كقائمة المراجع .

 : طريقة التوثيق

رقاـ متسمسمة تكضع بيف قكسيف ييشار إلى المصادر كالمراجع في متف البحث بأ-
(، كيككف ثبكتيا في أسفؿ صفحات البحث، 3(، )2(، )1إلى األعمى ىكذا: )

كتككف أرقاـ التكثيؽ متسمسمة مكضكعة بيف قكسيف في أسفؿ كؿ صفحة، فإذا 
( فإف الصفحة 6كانت أرقاـ التكثيؽ في الصفحة األكلى مثبلن قد انتيت عند الرقـ )

 (. 1ـ )التالية ستبدأ بالرق

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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 كيككف تكثيؽ المصادر كالمراجع عمى النحك اآلتي:-

اكال :الكتب المطبكعة: اسـ المؤلؼ ثـ لقبو، كاسـ الكتاب مكتكبا بالبنط الغامؽ، 
 -كاسـ المحقؽ أك المترجـ، كالطبعة، كالناشر، كمكاف النشػر، كسنتو، كرقـ المجمد 

بف بحر الجاحظ،  كالصفحة. مثاؿ: أبك عثماف عمرك -إف تعددت المجمدات
، مصطفى البابي الحمبي، 2الحيكاف. تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ محمد ىاركف، ط

. كيشار إلى المصدر عند كركده مرة ثانية عمى 40،ص3ـ،ج1965القاىرة، 
 النحك اآلتي: الجاحظ، الحيكاف، ج، ص.

امؽ، ثانيا: الكتب المخطكطة: اسـ المؤلؼ كلقبو، كاسـ الكتاب مكتكبا بالبنط الغ 
كاسـ المخطكط مكتكبا بالبنط الغامؽ، كمكاف المخطكط، كرقمو، كرقـ المكحة أك 
الصفحة. مثاؿ: شافع بف عمي الكناني، الفضؿ المأثكر مف سيرة السمطاف الممؾ 

(، كرقة 424المنصكر. مخطكط مكتبة البكدلياف باكسفكرد، مجمكعة مارش رقـ )
50. 

عنكاف المقالة مكضكعان بيف عبلمتي تنصيص ثالثا: الدكريات: اسـ كاتب المقالة، 
"، كاسـ الدكرية مكتكبان بالبنط الغامؽ، رقـ المجمد كالعدد كالسنة، كرقـ الصفحة،   "

مدخؿ"، مجمة جامعة  -مثاؿ: جرار، صبلح: "عناية السيكطي بالتراث األندلسي
ـ، 1995ى/ 1415القاىرة لمبحكث كالدراسات، المجمد العاشر، العدد الثاني، سنة 

 .179ص

تكتب اآليات القرآنية بيف قكسيف  -رابعا: اآليات القرآنية كاالحاديث النبكية:  
مع اإلشارة إلى السكرة كرقـ اآلية. كتثبت األحاديث   مزىريف بالخط العثماني﴿ ﴾
 بعد تخريجيا مف مظانيا.» « النبكية بيف قكسيف مزدكجيف 

نفس االسـ )اسـ الباحث( في عدديف مبلحظة: ال تكافؽ ىيئة التحرير عمى تكرار 
متتاليف كذلؾ لفتح المجاؿ اماـ جميع  اعضاء ىيئة التدريس لمنشر.
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 النمو السكإني وأثره عمى استيالك مياه الشرب بمدينة الخمس
 : د.أنور عمر أبوشينةإعداد                                                     

 أ. ليمي حسن األبيض 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ةالمقدمــ
يعػػػد النمػػػك السػػػكإني مػػػف أبػػػرز الظػػػاىرات الديمغرافيػػػة فػػػي العصػػػر الحػػػديث كىػػػك  

العنصر الحيكم الفعاؿ الػذم تنبثػؽ عنػو اإلنشػطة البشػرية كافػة كيمثػؿ تحػدّْيان ىامػاِّ لمبشػرية 
تزايػػػد عػػػدد سػػػكإنيا بمعػػػدؿ كبيػػػر يزيػػػد عمػػػى معػػػدؿ كخاصػػة بالنسػػػبة لمشػػػعكب الناميػػػة التػػػي 

التزايد في التنمية االقتصادية بيا كعمى اإلمكإنيات تكفير الغذاء لسكإنيا فػي ظػؿ الظػركؼ 
 الراىنة.

كيرتبط مكضكع النمك السكإني بالمياه ارتباطان كثيقان أك ينعكس ذلؾ عمػى إف النمػك  
ياه، كمف تـ فػإف الحاجػة إلػى تكفيرىػا سػكاء السكإني يؤدم بالضركرة إلى زيادة استيبلؾ الم

لبلستخداـ المنزلي أك الزراعي أـ الصناعي، كمف تـ فإف النمك السػكإني سػيؤدم بالضػركرة 
إلػػى حػػدكث عجػػز فػػي كميػػة الميػػاه المتػػكفرة كخاصػػة فػػي زيػػادة عػػدد السػػكإف التػػي أدت إلػػى 

 زيادة االستيبلؾ بشكؿ عاـ.
مختمػؼ العػالـ ىػي مشػكمة نقػص الميػاه كىػي  كعميو فإف أىػـ المشػاكؿ التػي تكاجػو 

كغيرىػػا مػػف المػػكارد كالتػػي تتصػػؼ بالنػػدرة كالتػػي تتفػػاكت حػػدتيا مػػف بمػػد آلخػػر كمػػف منطقػػة 
 ألخرل داخؿ الدكلة الكاحدة.

كقػػد زادت حػػدة نػػدرة الميػػاه الصػػالحة لبلسػػتعماؿ البشػػرم عمػػى نطػػاؽ العػػالـ كمػػو،  
لػػى تزايػػد اسػػتيبلؾ الفػػرد لمميػػاه، كذلػػؾ بسػػبب كىػػذا راجػػع إلػػى تزايػػد عػػدد السػػكإف باإلضػػافة إ

تعدد استخدامات المياه باإلضافة إلى مكسمية األمطار، ىػذا مػف جإنػب، كمػف جإنػب آخػر 
 تعكد إلى التعامؿ غير الكاعي أك غير المسؤكؿ مف قبؿ أفراد المجتمع.

 مشكمة البحث:
 تدكر المشكمة في طرح التساؤالت التالية: 
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نمك سػكإني ممحػكظ، فيػؿ ىنػاؾ عبلقػة بػيف السػكإف كالػنقص فػي  تشيد مدينة الخمس – 1
 مياه الشرب بالمنطقة؟

 كيؼ يمكف تقكيـ مدل كفاءة ككفاية مياه الشرب المكجكدة؟ – 2
 ىؿ سكء استيبلؾ المكاطف لممكرد المائي يؤدم إلى ىدر المياه كاستنزافيا؟ – 3
االعتمػػاد عمييػػا يكػػكف بشػػكؿ إف كجػػدت مصػػادر لميػػاه الشػػرب غيػػر ميػػاه التحميػػة فيػػؿ  – 4

 كبير.

 فرضية البحث:
 ىناؾ عبلقة بيف النمك السكإني كالنقص المتزايد في كمية المياه الصالحة لمشرب. – 1
ني كالزراعي. – 2  كمما ازداد تكفر المياه ازداد تركز السكإف كالنشاط االقتصادم كالعمرا 
عتمػاد بعػض السػكإف عمػى مصػادر عدـ كفاية مياه التحمية لسكإف المنطقػة أدل إلػى ا – 3

 أخرل.
قدـ شبكة المياه المكجكدة بالمنطقػة كعػدـ صػيإنتيا أدل إلػى عػدـ االسػتفادة مػف طاقػة  – 4

 المحطة القصكل مف المياه العذبة.

 ىدؼ البحث:
 تحديد مشكمة نقص المياه كتحديد أسبابيا. – 1
ميػػاه الصػػالحة لمشػػرب فػػي دراسػػة العبلقػػة بػػيف النمػػك السػػكإني كالتنػػاقص فػػي كميػػات ال – 2

 المنطقة.
 التعرؼ عمى المصدر الرئيسي لمياه الشرب الذم يغذم المدينة. – 3
 تقكيـ مدل كفاءة مصادر المياه التي تعتمد عمييا المنطقة عدا مياه التحمية. – 4
 معرفة الطرؽ التي تستغؿ بيا المكارد المائية كأثرىا عمى ىذا المكرد. – 5

 مجاالت البحث:
 : المجال الزمإني:أوالً 

 يتمثؿ ىذا المجاؿ في الفترة الزمنية التي جرل فييا البحث. 
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 ثإنيًا: المجال المكإني:
كىػػذا المجػػاؿ يتمثػػؿ فػػي مدينػػة الخمػػس كالتػػي تقػػع فػػي الجػػزء الشػػمالي الغربػػي مػػف 

كػـ إلػى الشػرؽ مػف مدينػة طػرابمس، كتقػع بػيف دائرتػي عػرض: 120ليبيا حيػث تبعػد حػكالي 
ك  32  36  52   18  11ك ٍ 14  14  49شػػػػػػػػػػماالن، كخطػػػػػػػػػػي طػػػػػػػػػػكؿ:  ٍ 32  40  44ٍَ
شػػػرقان، كيحػػػدىا مػػػف الشػػػماؿ البحػػػر المتكسػػػط، كمػػػف الجنػػػكب طريػػػؽ السػػػكة الحديديػػػة  ٍ 14

المقترح، كمف الغرب يحدىا كادم الطكالب، كمف الشرؽ كادم لبدة، كتقػدر مسػاحتيا حػكالي 
 ىكتار. 590.2بكاقع  2كـ59.25

 (.1الخريطة )

 ة المتبعة في البحث:المنيجي
تنطػػػػكم دراسػػػػة كمعالجػػػػة المكضػػػػكع عػػػػيف الدراسػػػػة عمػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف المنػػػػاىج 

حيػث تػـ  Qualitativeاستعإنت بيا الباحثة لتحديد محتكل البحػث، منيػا المػنيج الكصػفي 
استخداـ بعض المقػاييس اإلحصػائية كذلػؾ لقصػد الكصػكؿ إلػى الحقيقػة المتكخػاة بدقػة قػدر 

المػنيج التػاريخي حيػث نشػأة المدينػة كمصػدر الميػاه فييػا كتطكرىػا عبػر اإلمكإف، كما اتبػع 
 المراحؿ التاريخية المتعاقبة زمإنان كمكإنان.

 كسائؿ البحث كتقنياتو:
لقػد تعػػددت كتنكعػت كسػػائؿ كأدكات البحػػث العممػي، كمػػف أبرزىػا جمػػع المعمكمػػات  

كعيػػػػة الظػػػػاىرة الخاصػػػػة بمكضػػػػكع الدراسػػػػة كلكػػػػف طريقػػػػة جمػػػػع البيإنػػػػات تختمػػػػؼ حسػػػػب ن
 المدركسة، كمف أىـ األدكات التي تـ استخداميا ىي:

المصادر كالمراجع العممية، حيث تـ جمػع المعمكمػات كالبيإنػات ذات العبلقػة بمكضػكع  -1
 البحث مف كتب كتقارير كدكريات رسمية.

 الرسائؿ العممية. -2
الظػاىرة قػدر  الخرائط كالرسـك كاألشكاؿ البيإنية كالتي تـ اسػتخداميا لتكضػيح كتكظيػؼ -3
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 اإلمكإف.

 محاكر البحث:

 المحكر األكؿ: مككنات النمك السكإني:
 أواًل: معدل المواليد الخام:

إف دراسػػة معػػدالت المكاليػػد فػػي أم كتمػػة سػػكإنية تعتبػػر مػػف المكضػػكعات الميمػػة  
فػػي مجػػاؿ الدراسػػات السػػكإنية كىػػذا راجػػع إلػػى إف معػػدالت المكاليػػد ىػػي المكػػكف األساسػػي 

نمك السكإف كذلؾ إلنيا غالبػان مػا تفػكؽ معػدالت الكفيػات ككػذلؾ معػدالت اليجػرة كالرئيسي ل
فػي بعػػض األحيػػإف، كمػا إنيػػا تتسػػـ بعػػدـ الثبػات كصػػعكبة التنبػػؤ أك الػتحكـ فييػػا، كمػػا إنيػػا 

كيمكػف تطبيػؽ ىػذه لمعادلػة  تتأثر إلى حد ما بالظركؼ االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية.
 ي الجدكؿ التالي:عمى مدينة الخمس كما ف

 ( 1جدول )
 (2017-1973تطور معدالت المواليد في مدينة الخمس )

 معدل المواليد السنة
1973 23.8 

1984 29.6 

1995 20.3 

2006 25.8 

2014 40.5 

2017 36.2 
مػػػػف عمػػػػؿ الباحػػػػث اسػػػػتنادان إلػػػػى اإلحصػػػػائيات الحيكيػػػػة لمسػػػػنكات  -المصػػػػدر:           
 المذككرة.
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 مكتب التكثيؽ كالمعمكمات الخمس. -                    

ـ 1973كاتضػػح مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ السػػابؽ إف معػػدؿ المكاليػػد كػػإف منخفضػػان سػػنة  
كىػػذا  1984( فػػي األلػػؼ سػػنة 29.6( كبعػػد ذلػػؾ ارتفػػع إلػػى إف كصػػؿ )23.8حيػػث كػػإف )

ة يرجع إلى تحسف الظركؼ الصحية في تمؾ الفترة كتحسف األكضاع المعيشية، أما فػي سػن
( فػػي األلػػؼ كىػػذا نتيجػػة إلف الدكلػػة 20.3فقػػد إنخفػػض ىػػذا المعػػدؿ ككصػػؿ إلػػى ) 1995

فػػي ذلػػؾ الكقػػت كإنػػت تمػػر بػػأحكاؿ كظػػركؼ اقتصػػادية كمعيشػػية صػػعبة بسػػبب الحصػػار 
فقد لكحظ ارتفاع المعػدؿ كازداد أكثػر إلػى إف كصػؿ  2006كالعقكبات الدكلية، أما في عاـ 

( فػي 36.2عػد ذلػؾ إنخفػض تػدريجيان ككصػؿ إلػى )كب 2014( في األلػؼ سػنة 40.5إلى )
، إف زيػادة معػدؿ المكاليػد ىػذا يػؤدم بػدكره إلػى زيػادة عػدد السػكإف الػذم 2017األلؼ سػنة 

يػػؤثر عمػػى اسػػتيبلؾ الميػػاه كحػػدكث نقػػص فييػػا كىػػذا تػػـ مبلحظتػػو فػػي مدينػػة الخمػػس فػػي 
 جكدة.السنكات األخيرة إذ يجب إف يتناسب نمك سكإف مع كميات المياه المك 

 االختالفات المكإنية في معدالت المواليد:
مػػف دراسػػة معػػدالت المكاليػػد نبلحػػظ إنيػػا تختمػػؼ زمإنيػػان كمكإنيػػان تبعػػان لخصػػائص  

السكإف االقتصادية كالتعميمية، كيكجد تبايف مكػإني يمكػف مبلحظتػو كذلػؾ عػف طريػؽ إلقػاء 
 لمدينة.ضكء عمى الصكرة التكزيعية العامة لمعدالت المكاليد بمحبلت ا

 ثإنيًا: معدل الوفيـات:
كىػػك مػػف أكثػػػر المقػػاييس شػػيكعان كاسػػػتخدامان، حيػػث يحسػػب معػػػدؿ الكفيػػات الخػػػاـ  

بكصفو قياسان أك لمكفاة كىك نسبة عدد الكفيات خػبلؿ سػنة معينػة إلػى متكسػط عػدد السػكإف 
( حيػػػث يبػػيف تطػػػكر معػػدؿ الكفيػػػات فػػي مدينػػػة 2، كمػػف خػػػبلؿ الجػػدكؿ )(1)فػػي ىػػذه السػػػنة

 مس.الخ

                                                 

فتحػػػي محمػػػد أبكعيإنػػػة، دراسػػػات فػػػي الجغرافيػػػة البشػػػرية، دار المعرفػػػة الجامعيػػػة، األزاريطػػػة،  (1)
 .124، ص2000
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 ( 2جدول )
 م2017-1973تطور معدالت الوفيات في مدينة الخمس 

 معدل المواليد السنة
1973 3.8 

1984 2.2 

1995 1.5 

2006 2.1 

2014 3.7 

2017 3.9 
مػػػػف عمػػػػؿ الباحػػػػث اسػػػػتنادان إلػػػػى اإلحصػػػػائيات الحيكيػػػػة لمسػػػػنكات  -المصػػػػدر:           
 المذككرة.

 يؽ كالمعمكمات الخمس.مكتب التكث -                   

ـ 1973اتضػػػح مػػػف خػػػبلؿ الجػػػدكؿ السػػػابؽ إف معػػػدؿ الكفيػػػات كػػػإف مرتفعػػػان سػػػنة  
في األلؼ، كىذا يرجع إلى سػكء األحػكاؿ الصػعبة كتػدىكر أكضػاع المعيشػة  3.8حيث بمغ 

( فػي األلػؼ، كىػذا 2.2ـ إنخفض معدؿ الكفيات ككصؿ إلى )1984كالجيؿ، أما في سنة 
نعكاس ذلؾ عمػى الكضػع الصػحي عمػا كػإف عميػو يرجع إلى تحسف الظرك  ؼ االقتصادية كا 

( في األلػؼ كىػذا يرجػع 3.7ـ ارتفع معدؿ الكفيات ككصؿ إلى )2014مف قبؿ، كفي سنة 
إلى ارتفاع نسبة الحكادث ككػذلؾ إنتشػار السػبلح فػي يػد المػكاطنيف كاالسػتخداـ الخػاطئ لػو 

( فػػػي 3.9ـ ازداد المعػػػدؿ إلػػػى )2017ىػػػذا سػػػاىـ فػػػي ازديػػػاد حػػػاالت الكفيػػػات، كفػػػي سػػػنة 
 األلؼ كىذا يرجع لنفس األسباب السابقة.

 االختالفات المكإنية في معدالت الوفيات:
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إذا كإنت دراسة الكفيات عمى مستكل المدينة ككػؿ تكضػح اإلطػار العػاـ لصػكرتيا  
ف الديمكغرافيػة فػإف دراسػػتيا عمػى مسػتكل محػػبلت المدينػة تعتبػر مػػدخبلن إلظيػار الفػكارؽ بػػي

 مختمؼ أجزاء ىذه الصكرة.

 الزيادة الطبيعيــة:
تعتبر الزيادة الطبيعيػة العامػؿ األساسػي فػي نمػك السػكإف، كتحسػب مػدل إسػياميا  

مف خبلؿ الفرؽ بيف المكاليد كالكفيات، كىي تقػدير إمػا عػدديان أك نسػبيان، كتكػكف النسػبة إلػى 
( 3معينػػة، كالجػػدكؿ التػػالي )مجمػػكع السػػكإف عمػػى أسػػاس مئػػكم أك ألفػػي باإلشػػارة إلػػى سػػنة 

ـ أعمػػػى معػػػدؿ 2014يبػػػيف معػػػدالت الزيػػػادة الطبيعيػػػة فػػػي مدينػػػة الخمػػػس، حيػػػث شػػػيدت 
ـ 1995فػػي األلػػؼ، كأقػؿ معػػدؿ لمزيػػادة كػػإف فػػي سػػنة  36.8لمزيػادة الطبيعيػػة حيػػث بمغػػت 

نخفػػػػاض  18.8حيػػػث بمػػػغ  فػػػي األلػػػػؼ، كنبلحػػػظ إف ىػػػذا االخػػػتبلؼ يرجػػػػع إلػػػى ارتفػػػاع كا 
 د كالكفيات.معدالت المكالي

 ( 3جدول )
 م2017-1973تطور معدل الزيادة الطبيعية في مدينة الخمس 

 معدل المواليد السنة
1973 20 

1984 27.4 

1995 18.8 

2006 20.2 

2014 36.8 

2017 32.3 
مػػػػػف عمػػػػػؿ الباحػػػػػث اسػػػػػتنادان إلػػػػػى اإلحصػػػػػائيات الحيكيػػػػػة لمسػػػػػنكات  -المصػػػػػدر:         
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 المذككرة.
 مكتب التكثيؽ كالمعمكمات الخمس. -                 

 ثالثًا اليجــرة:
تعد اليجرة عامبلن ديمكغرافيان سكإنيان ميما، لمػا ليػا مػف دكر بػارز فػي تبػايف النمػك  

السكإني في الزيادة أك بالنقصإف، لما تشغمو مف أىمية في التحميؿ الجغرافي لنمػك السػكإف، 
بتكزيػػع السػػكإف الجغرافػػي كأثرىػػا فػػي التغيػػر حيػػث تعتبػػر مػػف المكضػػكعات اليامػػة لعبلقتيػػا 

االجتمػػػػاعي كاالقتصػػػػادم كمدينػػػػة الخمػػػػس مػػػػف المػػػػدف التػػػػي شػػػػيدت حركػػػػات لميجػػػػرة منػػػػذ 
 ( يبيف ذلؾ.4السبعينيات كالجدكؿ اآلتي )

 (4جدول )
 م2017-1984تطور معدل اليجرة الوافدة والمغادرة وصافي اليجرة لمفترة 

 السنة
عدد 
 الوافدين

معدل اليجرة 
 لوافدينا

عدد 
 المغادرين

معدل اليجرة 
 المغادرة

صافي 
 اليجرة

1984 100 3.6 80 3.1 0.5 
1995 236 6.5 84 2.3 4.2 
2006 234 6.0 272 7 -1 
2014 650 9.7 507 7.5 2.2 
2017 481 6.4 333 4.4 2 
 مف عمؿ الباحث استنادان إلى اإلحصائيات الحيكية لمسنكات المذككرة. -المصدر: 

 مكتب التكثيؽ كالمعمكمات الخمس. -         

فػي األلػؼ عػاـ  3.6تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ إف معدؿ اليجػرة الكافػدة كػإف  
فػػػي  6ـ بمػػػغ حػػػكالي 2006ـ كفػػػي سػػػنة 1995( 6.5ـ كلكنػػػو ارتفػػػع ليصػػػؿ إلػػػى )1984

 األلؼ، كىذا يرجع إلى عدة أسباب منيا تكفر عكامؿ جذب لمسكإف سػكاء كإنػت طبيعيػة أك
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فػػػي  9.7ـ تػػػـ تسػػػجيؿ أقصػػػى معػػػدؿ لميجػػػرة الكافػػػدة، حيػػػث بمػػػغ 2014بشػػػرية، كفػػػي سػػػنة 
األلػؼ، كىػذا يرجػع إلػػى الظػركؼ التػي تمػػر بيػا الػببلد، حيػث إف مدينػػة الخمػس مػف المػػدف 

مػػف مسػػبب أفضػػؿ مػػف مػػدف أخػػرل، كىػػذا عامػػؿ جػػذب لممػػكاطنيف مػػف  81الميبيػػة التػػي بيػػا 
يش، كنبلحػظ مػف ارتفػاع ىػذه المعػدالت كميػا تػؤدم المدف األخرل بحثان عف مكإف آمػف لمعػ

 إلى ارتفاع السكإف، كبالتالي ىذا النمك السكإني يؤثر عمى كميات المياه المكجكدة.

 نمو السكــإن:
يخضع النمك السكإني في أم إقميـ لعامميف أساسييف ىما الزيػادة الطبيعيػة كالزيػادة  

د كالكفيػػات، فػػي حػػيف الثإنيػػة تمثػػؿ اليجػػرة، الغيػػر طبيعيػػة، فػػاألكلى ىػػي الفػػرؽ بػػيف المكاليػػ
 كمف ثـ فقد أسيمت كبلن منيما في تبايف معدالت النمك السكإني.

 تغير نمو وحجم السكإن:
لقد شيدت مدينػة الخمػس تطػكران كبيػران فػي حجػـ السػكإف كيمكػف مبلحظػة ىػذا مػف  

ينػة الخمػس ( الذم يكضح معػدؿ النمػك السػكإني السػنكم لممحػبلت فػي مد5خبلؿ الجدكؿ )
 ـ.2006-1984خبلؿ الفترة 

 (5جدول )
 م2016-1984معدل النمو السكإني بمحالت مدينة الخمس لمفترة 

 المحالت
 السنة

 المجموع المرقب لبدة بن جحا البمدية

1984 5246 9559 8910 3323 27038 
1995 6183 13554 11662 4537 35936 
*معدل 
 النمو

2.5% 3.2% 2.4% 2.7% - 

1995 6183 13554 11662 4537 35936 
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2006 5756 13570 13014 6398 38738 
*معدل 
 النمو

0.6% 0.01% 0.9% 3.0% - 

 مف عمؿ الباحث استنادان إلى اإلحصائيات الحيكية لمسنكات المذككرة. -المصدر: 
 مكتب التكثيؽ كالمعمكمات الخمس. -         

محمػة البمديػة قػد سػجمت معػدؿ نمػك  لقد تبيف مف خبلؿ بيإنات الجدكؿ السابؽ بإف 
نخفػػض ىػػذا المعػػدؿ إلػػى  1995، 1984% بػػيف تعػػدادم 2.5سػػكإني بمػػغ  % بػػيف 0.6كا 

% بػػيف تعػػدادم 3.2ـ، أمػػا محمػػة بػػف جحػػا فقػػد بمػػغ معػػدؿ النمػػك 2006ـ ك1995تعػػدادم 
نخفػػػػػػض ىػػػػػػذا المعػػػػػػدؿ إلػػػػػػى 1995، 1984  1995ك 1984% بػػػػػػيف تعػػػػػػدادم 0.01ـ كا 

نخفػػض إلػػى  ، أمػػا بالنسػػبة لمحمػػة المرقػػب فقػػد بمػػغ 2006، 1995دادم % يبػػيف تعػػ0.9كا 
% بػػيف تعػػدادم 3.0، كارتفػػع إلػػى 1995، 1984% بػػيف تعػػدادم 2.7معػػدؿ النمػػك فييػػا 

كىػػذه ىػػي المحمػػة الكحيػػدة التػػي تشػػيد ارتفاعػػان فػػي معػػدؿ النمػػك عمػػا كإنػػت  2006، 1995
المحػبلت األربعػة كإنػت  عميو خبلؿ التعدادات السابقة، كنبلحظ مف خبلؿ ىذه األرقػاـ بػإف

كىػػػػذا يرجػػػع إلػػػػى عػػػدـ اسػػػػتخداـ  1995، 1984تشػػػيد نمػػػك سػػػػكإني مرتفػػػع بػػػػيف تعػػػدادم 
 2006، 1995ضػػػػكابط النسػػػػؿ خػػػػبلؿ تمػػػػؾ السػػػػنكات، أمػػػػا خػػػػبلؿ الفتػػػػرة بػػػػيف التعػػػػداديف 

إنخفضت معدالت النمك في المحبلت الػثبلث مػا عػدا المرقػب، كىػذا اإلنخفػاض يرجػع إلػى 
 د النسؿ.رغبة األسر في تحدي

 المحكر الثالث: مصادر المياه بمنطقة الدراسة.
إف كمية المػاء فػي الطبيعػة ىائمػة جػدان إذ قػدره العممػاء عمػى سػطح الكػرة األرضػية   

% مػف ىػذه الكميػة، مػاء صػالح كبنسػبة 97.2، حيث إنػو حػكالي 3مميكف كـ 1500حكالي 
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عمػى ىيػأة بخػار مػاء، %( 0.001عمى شكؿ ثمكج ككميػة أخػرل تقػدر بنسػبة حػكالي ) 2.1
 .(1)% فقط مف إجمالي المياه عمى الكرة األرضية0.6أما الماء العذب فتسببو تبمغ 

كنتيجػػة لمنمػػك السػػريع كالزيػػادة السػػكإنية المضػػطردة، باإلضػػافة إلػػى ارتفػػاع مسػػتكل  
المعيشػػػة األمػػػػر الػػػػذم أدل إلػػػػى زيػػػػادة معػػػدالت االسػػػػتيبلؾ البشػػػػرم لمميػػػػاه، كخاصػػػػة فػػػػي 

فػػػة كشػػػبو الجافػػػة، كخاصػػػة الػػػكطف العربػػػي، حيػػػث تقػػػؿ بػػػو معػػػدالت سػػػقكط المنػػػاطؽ الجا
 األمطار، كما تشح بو المكارد المائية األخرل.

كقػػػػد زادت معػػػػدالت االسػػػػتيبلؾ مقابػػػػؿ نمػػػػك االحتياجػػػػات المتزايػػػػدة لمسػػػػكإف، كقػػػػد  
شػػػيدت مدينػػػة الخمػػػس زيػػػادة كبيػػػرة فػػػي معػػػدالت النمػػػك السػػػكإني، كخاصػػػة فػػػي السػػػنكات 

جع ذلؾ إلى نمك كتطكر المدينػة ككجػكد كافػة الخػدمات بيػا ممػا زاد مػف معػدؿ األخيرة، كير 
 اليجرة إلييا ىذا زاد مف الضغط عمى المكارد المائية بالمدينة.

 أواًل: مياه األمطــار:
تعػػد األمطػػار مػػػف العناصػػر المناخيػػة الميمػػػة فػػي تكزيػػع السػػػكإف كالمحػػددة لحيػػػاة  

ف بػػػيف األقػػػاليـ المخت مفػػػة، كىػػػي تعػػػد المصػػػدر األكؿ لتكػػػكيف الميػػػاه الجكفيػػػة النبػػػات كالحيػػػكا 
كتغػػذيتيا، كلػػك إنيػػا تشػػيد تذبػػذبان كاضػػحان فػػي بعػػض المكاسػػـ كالتػػي يمتػػاز بعضػػيا بغزارتػػو، 
ف سػػػقكط األمطػػػار فػػػي ليبيػػػا متذبػػػذب  كمػػػف تػػػـ مسػػػاىمتيا فػػػي تغذيػػػة المخػػػزكف الجػػػكفي، كا 

أمػػا مػػف حيػػث األمطػػار  كقميػػؿ ككميتػػو كمكعػػده يختمػػؼ مػػف سػػنة ألخػػرل كمػػف مكػػإف آلخػػر،
التي تسقط عمى السكاحؿ الميبية فإف أكثر أماكف سقكط األمطار ىػي األجػزاء الشػمالية مػف 
الببلد كالمتمثمة في المنطقة الشرقية كالغربيػة بالجإنػب الشػمالي كالجنػكب الغربػي مػف الجبػؿ 

ف شػػػير الغربػػػي كالجبػػػؿ األخضػػػر كالمنػػػاطؽ السػػػاحمية، كيمتػػػد المكسػػػـ المطيػػػر فػػػي ليبيػػػا مػػػ
ممػـ بمحػاذاة السػاحؿ غربػان إلػى  350أكتكبر إلى شير مارس، كمعدالت المطر تتراكح مػف 

ممػػـ فػػي النصػػؼ الجنػػكبي، كيكػػاد ينعػػدـ فػػي  50ممػػـ بالجبػػؿ األخضػػر إلػػى أقػػؿ مػػف  500

                                                 

يحيػػػػى عبػػػػاس حسػػػػيف، مقدمػػػػة فػػػػي جغرافيػػػػة المػػػػكارد المائيػػػػة، منشػػػػكرات الجامعػػػػة المفتكحػػػػة،  (1)
 ـ.2002
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ف نظػػاـ سػػقكط المطػػر فػػي المدينػػة يتميػػز بعػػدة خصػػائص منيػػا التفػػاكت فػػي (1)الػػداخؿ ، كا 
( تكضح المتكسػط السػنكم لسػقكط األمطػار فػي 2كالخريطة ) كمية المطر مف سنة ألخرل.

 ليبيا.
( يبػيف متكسػػط األمطػار الشػػيرية كالسػنكية السػػاقطة عمػى منطقػػة الدراسػة لمفتػػرة 6كالجػدكؿ )
 (.2009-1995ما بيف )

 (7الجدول )
 المعدل الشيري والفصمي والسنوي لكمية األمطار الساقطة عمى منطقة الدراسة

 (2009-1995لمفترة )
 الخريف الصيف الربيع الشتاء الفصل
 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 الشير
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53.36 12.6 0.89 30.9 

المعدل 
 السنوي

24.4 

تعػػػداد، الييػػػأة الكطنيػػػة مػػػف عمػػػؿ الباحػػػث اسػػػتنادان إلػػػى مصػػػمحة اإلحصػػػاء كال -المصػػػدر: 
 ـ.2009-1990لمتكثيؽ كالمعمكمات، الكتيب اإلحصائي 

( إف المعػػػدؿ السػػػنكم لسػػػقكط األمطػػػار 7لقػػػد تبػػػيف مػػػف محتكيػػػات الجػػػدكؿ رقػػػـ ) 
ممـ كمف خبلؿ تتبعنا لتبػايف كميػات سػقكط األمطػار بػيف كػؿ  4.4بمدينة الخمس بمغ نحك 

ئػػؿ الخريػػؼ كأخػػرل قػػد تكػػكف فػػي نيايػػة سػػنة كأخػػرل، حيػػث إنيػػا تسػػقط فػػي سػػنة مػػا فػػي أكا
                                                 

، اجتماعية، اقتصػادية، سياسػية، منشػكرات سالـ عمي الحجاجي، ليبيا الجديدة، دراسة جغرافية (1)
 . 102، ص1989مجمع الفاتح لمجامعات، 
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فصػػؿ الشػػتاء، كالسػػبب قػػد يرجػػع إلػػى إف المنطقػػة تقػػع فػػي أقصػػى الحػػدكد الجنكبيػػة لنطػػاؽ 
نػو كبػالرغـ مػف كميػة المطػر التػي تختمػؼ مػف سػنة ألخػرل (1)أعاصير المنطقة المعتدلة ، كا 

التػػي يعتمػػد  إال إنيػػا ليػػا أىميػػة قصػػكل لسػػكإف المدينػػة، إذ تعتبػػر أحػػد مصػػادر ميػػاه الشػػرب
عمييػػا السػػكإف، إذ إنػػو كممػػا ازدادت كميػػة المطػػر المتسػػاقطة ازدادت االسػػتفادة منيػػا، حيػػث 
يػػتـ تجميػػع ميػػاه األمطػػار كيػػتـ حفظيػػا فيمػػا يعػػرؼ بػػالمكاجف "الصػػياريج" التػػي تجمػػع فييػػا 

، كتسػػتعمؿ (2)ميػاه األمطػػار مػػف عمػػى أسػطح البيػػكت عبػػر المزاريػػب متجيػة إلػػى الصػػياريج
ياريج لمشرب كأغراض أخرل كالصيريج مػف أساسػيات التصػميـ فػي بنػاء المسػكف مياه الص

في بعض المساكف بالمنطقة إذ يعتمد عمييا اعتمػاد كبيػر بعػد ميػاه محطػة التحميػة بػؿ إنيػا 
 يفضمكنيا عنيا كيعتبرىا السكإف أكثر نقاكة.

 ثإنيًا: المياه الجوفيــة:
بػار كالعيػكف كالينػابيع إذ يعتمػد السػكإف إف المياه الجكفية التػي تػأتي عػف طريػؽ اآل 

عمييا في حياتيـ اليكمية سكاءن في الشرب كذلؾ بعد تحميتيا كجعميػا صػالحة لمشػرب، كىػذا 
بعد إنتشار كحدات تحمية صغيرة سكاء كإنت في المحبلت التجارية أك في المنػازؿ، ككػذلؾ 

يمت الميػاه الجكفيػة فػي يعتمد عمييا بشكؿ أساسي في أغراض الزراعة كالصناعة، كلقد أس
% 95الماضي مسػاىمة فعالػة فػي تقػدـ كازدىػار الحيػاة فػي الػببلد، فيػي تمثػؿ ال يقػؿ عػف 

مف مجمكع المػكارد المائيػة المحميػة، فمنيػا مػا ىػك متجػددة بمعنػى إنيػا تتغػذل سػنكيان نتيجػة 
ىطػػكؿ األمطػػار كتسػػربيا إلػػى بػػاطف األرض، كمنيػػا غيػػر المتجػػددة كىػػي عبػػارة عػػف ميػػاه 
ف منطقػػة  نػػات الجكفيػػة الحاممػػة لمميػػاه مػػف آالؼ السػػنيف، كا  محجػػكزة أك محفكظػػة فػػي الخزا 

                                                 

محمد عياد إمقيمي، المناخ في ليبيا، دراسة في الجغرافيا )مدخؿ عاـ(، تحرير اليادم أبكلقمػة  (1)
 .177ـ، ص1995سعد القزيرم، دار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاإلعئلف، سرت،  –

التكسػع الحضػػرم كأثػره عمػى إنمػػاط اسػتعماالت األرض فػػي اإلقمػيـ الثػػإنكم  محمػكد عمػي زايػػد، (2)
الخمػػس زليػػتف، رسػػالة دكتػػكراه غيػػر منشػػكرة، جامعػػة طػػرابمس، كميػػة اآلداب، قسػػـ الجغرافيػػا، 

 .67ـ، ص2010
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الدراسة تحتكم عمى ثبلث طبقات حاممػة لمميػاه الجكفيػة، تظيػر األكلػى فػي الجػزء الشػمالي 
لممنطقة كتقترب الثإنية كالثالثة مف البحر في الجزء الغربي مف المنطقة، كمف خػبلؿ النظػر 

الطبقػػات الحاممػػة لمميػػاه الجكفيػػة فػػي المنطقػػة قػػد لػػكحظ تكاجػػدىا فػػي عػػدة ( 3إلػػى خريطػػة )
 طبقات تمثؿ في اآلتي:

تكجػد بشػكؿ معػزكؿ عػف الطبقػات األخػرل الحاممػة لمميػاه، يتػراكح سػمكيا  ـ الطبقة األولـى:
 متر، كىي تغذم اآلبار الضحمة المياه. 100إلى  1مف 

ان بتكػكيف يفػرف كىػي طبقػة معزكلػة عػف الطبقػة تعرؼ ىذه الطبقة جيكلكجيػ ـ الطبقة الثإنية:
ف درجة الممكحة في ىػذه الطبقػة  400إلى  100المائية األكلى كيتراكح سمكيا مف  متر، كا 

 جراـ لمتر الكاحد. 3تزيد عف 
كتعرؼ بتككيف ككمػة كىػي معزكلػة عػف الطبقػات السػابقة، كيتػراكح سػمكيا ـ الطبقة الثالثة: 

ف الميػػػػاه 1100-600منيػػػػا  الجكفيػػػػة تسػػػػتغؿ بالطريقػػػػة األكثػػػػر شػػػػيكعان داخػػػػؿ حػػػػدكد ـ كا 
آبػػػار  -1المنطقػػة كذلػػؾ عػػف طريػػػؽ حفػػر اآلبػػار كالتػػػي تنقسػػـ إلػػى نػػػكعيف رئيسػػييف ىمػػا: 

ف السحب المتزايد لممياه الجكفيػة فػي  -2عادية ضحمة كىي عميقة نسبيان،  آبار ارتكازية: كا 
يػػاه الجكفيػػة مػػع ارتفػػاع نسػػبة المنطقػػة كالػػذم زاد عػػف الحػػد نػػتج عنػػو بػػكط فػػي مسػػتكل الم

الممكحة في ىذه الميػاه كبالتػالي أدل ىػذا إلػى تػدىكر نكعيػة الميػاه كبالتػالي أصػبحت الميػاه 
غيػػر صػػالحة لمشػػرب كال لبلسػػتعماؿ المنزلػػي كاألغػػراض األخػػرل، كىػػذا األمػػر الػػذم جعػػؿ 

لميػػػاه سػػػكإف المدينػػػة يتجيػػػكا إلػػػى أفضػػػؿ الطػػػرؽ كالكسػػػائؿ العصػػػرية لبلسػػػتفادة مػػػف ىػػػذه ا
كجعميػػا صػػالحة لمشػػرب كذلػػؾ باسػػتخداـ كحػػدات التحميػػة صػػغيرة الحجػػـ لتحميػػة الميػػاه كىػػذا 

 نراه منتشر في إنحاء المدينة.

 ثالثًا: المياه المزالة المموحة )مياه التحمية(:
تعتبر تحمية المياه المالحة مف البحار أحد البدائؿ المطركحة لمحصكؿ عمػى المػاء  

د تػػػـ تطػػػكير تقنيػػػات التحميػػػة بشػػػكؿ ممحػػػكظ خػػػبلؿ السػػػنيف األخيػػػرة العػػػذب فػػػي العػػػالـ، كلقػػػ
كزادت عدد محطات التحمية في العالـ، كحسػب تقريػر الجمعيػة العالميػة لتحميػة الميػاه لسػنة 

دكلػػػة مػػػف دكؿ العػػػالـ تسػػػتخدـ تقنيػػػات التحميػػػة لتػػػكفير المػػػاء  120فػػػإف أكثػػػر مػػػف  2000
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 30كحػػدة تنػػتج حػػكالي  140000مػػف العػػذب كتصػػؿ عػػدد الكحػػدات فػػي العػػالـ إلػػى أكثػػر 
، كليبيػػػػا مػػػػف إحػػػػدل ىػػػػذه الػػػػدكؿ فيػػػػي إحػػػػدل الخيػػػػارات (1)مميػػػػكف متػػػػر مكعػػػػب فػػػػي اليػػػػـك

 المطركحة أماميا لحؿ أزمة المياه بتكفير كميات كافية منيا عمى طكؿ الشريط الساحمي.
ف منطقػػة الدراسػػة فقػػد أقيمػػػت ليػػا محطػػة لتكليػػد الكيربػػػاء كأخػػرل لتحميػػة الميػػػاه   كا 

، حيػث 1976كبػدأت تشػغيميا فػي عػاـ  1974ذه المحطة تقع شرؽ المدينػة تػـ إنشػاؤىا كى
/سػػػػػػػنة،  365تبمػػػػػػػغ السػػػػػػػعة اإلنتاجيػػػػػػػة السػػػػػػػنكية التصػػػػػػػميمية القصػػػػػػػكل عمػػػػػػػى أسػػػػػػػاس  يـك

مرحمػػة، كالغػػرض األساسػػي مػػف إنشػػاء المحطػػة  20/سػػنة كتعمػػؿ المحطػػة بنظػػاـ 3ـ8000
ة كلتزكيػػػد محطػػػة كيربػػػاء الخمػػػس ىػػػك إنتػػػاج ميػػػاه محػػػبلة لؤلغػػػراض الصػػػناعية كالحضػػػري

بالميػػػاه العذبػػػة شػػػديدة النقػػػاكة لتشػػػغيؿ كحػػػدات الطاقػػػة، كػػػذلؾ تزكيػػػد المدينػػػة بالميػػػاه العذبػػػة 
، كيكجػػػد عمػػػى المحطػػػة عػػػدد مػػػف مبخػػػرات لتحميػػػة الميػػػاه، (2)الصػػػالحة لبلسػػػتيبلؾ البشػػػرم

نػػات لمميػػاه الصػػناعية الخاصػػة بالمحطػػة، كيػػ 4كىنػػاؾ  نػػات لميػػاه الشػػرب كخزا  تـ إمػػداد خزا 
المػػػػػدينتيف الخمػػػػػس كسػػػػػكؽ الخمػػػػػيس بالميػػػػػاه المحػػػػػبلة عػػػػػف طريػػػػػؽ مضػػػػػخة الميػػػػػاه بقػػػػػدرة 

/سػػػاعة(، كمػػػا يػػػتـ إضػػػافة المػػػكاد الكيميائيػػػة عػػػف طريػػػؽ محطػػػة المعالجػػػة كذلػػػؾ 3ـ1000)
لبلسػػػػتخداـ أك السػػػػتخداميا فػػػػي ميػػػػاه الشػػػػرب، لكػػػػي تكػػػػكف حسػػػػب المكاصػػػػفات كالمقػػػػاييس 

قػػة اإلنتاجيػػة التصػػميمية فػػي محطػػة تحميػػة الخمػػس ىػػي المعتػػرؼ بيػػا دكليػػان، أمػػا عػػف الطا
/سػنة، ككمػا ىػك مبػيف 3مميػكف ـ 2.92/اليـك كاإلنتاج السػنكم التصػميمي بحػكالي 3ـ8000

 في الجدكؿ اآلتي لبعض المحطات الرئيسية لتحمية المياه في ليبيا.

 

 

 

                                                 

 ـ.2001حسف البنا، سعد فتح، تكنكلكجيا تحمية المياه، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  (1)
 ـ.2005صادر عف محطة تحمية المياه الخمس، التقرير ال (2)
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 ( محطات تحمية المياه في ليبيا8الجدول )
محطات إزالة المموحة لمياه 

 حرالب
الطاقة اإلنتاجية التصميمية 

 /اليوم3م
 اإلنتاج السنوي التصميمي

 /سنة3مميون م
 16 48000 شماؿ بنغازم

 8 29000 طبرؽ
 7.5 22500 غرب طرابمس

 6 18000 الزاكية
 4.5 13500 زكارة
 4.5 13500 زليتف
 2.9 8000 الخمس
 3 9000 سرت
 3 9000 إجدابيا
 4.5 13500 سكسة

 4.5 13500 رأس التيف
 3 9200 بف جكاد
 3.1 7500 درنة
 2.5 7500 البريقة
 /يـك3ـ 210200 المجمكع

المصػدر: نقػػبلن عػف إليػػاـ عبػػد عػكده، النمػػك السػػكإني كأثػره عمػػى اسػػتنزاؼ الميػاه فػػي شػػعبية 
المرقػػػب، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة، جامعػػػة المرقػػػب، قسػػػـ الجغرافيػػػا، كميػػػة 

 ،  .119، ص2005اآلداب كالعمـك

كلقػد تبػيف مػف خػبلؿ الدراسػة الميدإنيػة لمباحػث أثنػاء فتػرة إجػراء البحػث إف اسػكإف  
المدينػػػة قػػػالكا بػػػإف ميػػػاه التحميػػػة ىػػػي المصػػػدر الرئيسػػػي لمشػػػرب لػػػدييـ مػػػع االعتمػػػاد عمػػػى 
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المصػػادر األخػػرل كميػػاه األمطػػار كميػػاه التنقيػػة مػػف المحػػبلت التجاريػػة التػػي لػػدييا كحػػدات 
ف ميػاه التحميػة ليسػت مكجػكدة بشػكؿ دائػـ، حيػث إف تحمية صغيرة لتحمية  الميػاه المالحػة، كا 

خػط تكزيػػع الميػػاه يفػػتح يػـك لمدينػػة الخمػػس كاليػػـك الثػػإني لسػكؽ الخمػػيس، كالسػػبب فػػي ذلػػؾ 
إف محطػػػػة التحميػػػػة منػػػػذ تأسيسػػػػيا إنشػػػػئت بيػػػػا أربػػػػع كحػػػػدات لتحميػػػػة الميػػػػاه بقػػػػدرة إنتاجيػػػػة 

، كفػػػػػػػي الكقػػػػػػػت الحػػػػػػػالي تشػػػػػػػت3ـ10000×4 غؿ المحطػػػػػػػة بقػػػػػػػدرة إنتاجيػػػػػػػة قػػػػػػػدرىا /اليػػػػػػػـك
، كىػػذا سػػبب رداءة إنابيػػب تكزيػػع الميػػاه إلػػى المنػػاطؽ المجػػاكرة ليػػا )سػػكؽ 3ـ8000 /اليػػـك

الخميس، الخمس( كالتي تآكمت خبلؿ الفترة الزمنية الطكيمػة كعػدـ الصػيإنة الفكريػة ليػا مػف 
كػؿ قطػرة مػاء  ىذا كإنت الحاجة ماسة في اإلسراع في حػؿ ىػذه المشػكبلت كاالسػتفادة مػف

 .(1)تنتجيا المحطة

 صالحية المياه لالستعمال البشري:
إنػػو مػػف الطبيعػػي إف تكػػكف ىنػػاؾ عػػدة مكاصػػفات قياسػػية الكاجػػب تكفرىػػا فػػي ميػػاه  

ف ميػػػاه الشػػػرب ىػػػي الميػػػاه الصػػػالحة لبلسػػػتيبلؾ البشػػػرم تنطبػػػؽ عمييػػػا جميػػػع  الشػػػرب، كا 
 الخصائص الكاردة بيذه المكاصفات.

 ية:االشتراطات القياس
يجب إف تككف الميػاه خاليػة تمامػان مػف التعكيػر كعديمػة المػكف، الطعػـ  ( الخواص العامة:1

ف ال تحتػػكم إال عمػػى المقػػادير المسػػمكح بيػػا  كالرائحػػة خاليػػة مػػف المػػكاد الضػػارة بالصػػحة، كا 
 مف بقايا المكاد الكيميائية المستعممة في عمميات التنقية.

ــة:2 دل الخػػكاص الفيزيائيػػة لمميػػاه عػػف الحػػد األقصػػى يجػػب إف ال تتعػػ ( الخــواص الطبيعي
 المسكح بو.

                                                 

أثرىػػا عمػػى الميػػاه الجكفيػػة فػػي  –طػػرؽ تطكيرىػػا  –محمػػد عمػػي بنػػكر، أسػػاليب الػػرم )عيكبيػػا  (1)
الخمػػػس(، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة، جامعػػػة المرقػػػب، كميػػػة  –منطقػػػة سػػػكؽ الخمػػػيس 

 .97، ص2007الخمس، قسـ الجغرافيا،  –اآلداب كالعمـك 
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 ( الخواص الكيميائية: 3
المػػػكاد الكيميائيػػػة السػػػامة: يجػػػب إف ال تزيػػػد نسػػػبة مػػػا تحتكيػػػو ميػػػاه الشػػػرب مػػػف المػػػكاد  -أ

 السامة عمى الحد األقصى )جزء مف المميكف(.
ال تزيػػد نسػػبة المػػكاد المػػكاد الكيميائيػػة التػػي ليػػا تػػأثير خػػاص عمػػى الصػػحة: يجػػب إف  -ب

 الكيميائية إلى الحد األقصى )جزء مف المميكف(.

 ( الشروط القياسية لممياه الصالحة لالستعمال البشري9الجدول )
 الحد األقصى المسموح بو الحد األمثل الخاصية
 كحدة* 50 كحدات* 5 المكف
 كحدة** 25 كحدات** 5 العكارة
 مقبكؿ مقبكؿ الطعـ
 مقبكلة مقبكلة الرائحة

المصػدر: نقػػبلن عػف إليػػاـ عبػػد عػكده، النمػػك السػػكإني كأثػره عمػػى اسػػتنزاؼ الميػاه فػػي شػػعبية 
 .138المرقب، مصدر سابؽ، ص

 * كحدة المكف مقدرة بمقياس الككتنيت الببلتيف.      
 ** كحدة العكارة مقدرة بجياز الشمعة الجاكسكف.    

 النتائــج:
 ائج يمكف إجماليا في اآلتي:تكصمت الباحثة إلى جممة مف النت 

تبػػيف مػػف خػػبلؿ الدراسػػة لمدينػػة الخمػػس إنيػػا تشػػيد نمػػك سػػكإني فػػي الكقػػت الحاضػػر،  -1
نسمة(، كزاد إلػى إف كصػؿ  20624ـ حكالي )1973حيث كإف عدد السكإف في سنة 

، كىػذا النمػك السػكإني أدل إلػى عػدـ كفايػة ميػاه 2006نسمة( في سػنة  38738إلى )
المدينػػة، حيػػث كإنػػت فػػي السػػنيف الماضػػية ميػػاه التحميػػة المصػػدر التحميػػة التػػي تغػػدم 

األساسػػي يعتمػػد عميػػو السػػكإف فػػي الشػػرب مػػع ميػػاه األمطػػار، أمػػا فػػي الكقػػت الحػػالي 
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 فإنيا ال تكفي لمغرض.
تػػـ التكصػػؿ إلػػى إف ميػػاه التحميػػة كفاءتيػػا ليسػػت كاممػػة، حيػػث تبػػيف إنػػو تسػػبب بعػػض  -2

ـ الشػػػػبكة الخاصػػػػة بتكزيػػػػع الميػػػػاه كعػػػػدـ األضػػػرار الصػػػػحية لمسػػػػكإف، كىػػػػذا بسػػػػبب قػػػد
 صيإنتيا، كبطبيعة الحاؿ ىذا أدل إلى عدـ االستفادة مف كمية المياه كميا.

لقػػد تبػػيف إنػػو حػػكالي نصػػؼ سػػكإف المدينػػة ميػػاه الشػػرب لػػدييـ ىػػي نفسػػيا الميػػاه التػػي  -3
يسػػػتعممكنيا فػػػي بػػػاقي األغػػػراض المنزليػػػة، كبالتػػػالي ىػػػذا يػػػؤدم إلػػػى اسػػػتيبلؾ كميػػػات 

 ة مف المياه الصالحة لمشرب.كبير 
تكجػػػد مصػػػادر أخػػػرل غيػػػر ميػػػاه التحميػػػة مثػػػؿ ميػػػاه األمطػػػار كميػػػاه التنقيػػػة المكجػػػكدة   -4

بػػػالمحبلت التجاريػػػة كميػػػاه التحميػػػة المنزليػػػة، حيػػػث إنػػػو حػػػكالي نصػػػب سػػػكإف المدينػػػة 
 يعتمدكف عمييا بشكؿ كبير كذلؾ باعتبارىا اإلنقى صحيان.

السكإف بيف محبلت المدينة كأينمػا كجػد تركػز الخػدمات إنو يكجد تبايف كبير في تكزيع  -5
 في المدينة كجد التركز السكإني.

يكجػػد تسػػرب بشػػبكة الميػػاه فػػي بعػػض مػػف المسػػاكف كذلػػؾ نتيجػػة لقػػدرة المكاسػػير، كىػػذا  -6
 سبب في نقص المياه مف المحطة.

ال يكجد إرشاد كتكجيو الستيبلؾ ميػاه الشػرب كخاصػة عنػدما تسػتخدـ ألغػراض أخػرل  -7
 لتنظيؼ، كعندما تككف مصدر ىاـ آبار خاصة.كا

ال يكجد معامؿ كمختبرات خاصة بالمنطقػة لتحميػؿ الميػاه كمعرفػة مػدل درجػة نقاكتيػا،  -8
 كىذا جإنب منيـ الطمئنإف السكإف.

ال تزاؿ ظاىرة إنتشار كحدات التحمية الصػغيرة فػي المسػاكف محػدكدة إذ يعتبرىػا بعػض  -9
 السكإف غالية الثمف.

 



 16العذد                                         لوم اإلنضانيت                                         هجلت الع

-          - 437 

 التوصيات:
 بناءن عمى نتائج البحث يكصي الباحث باآلتي: 

 االىتماـ بمحطات التحمية أكثر باعتبارىا أحد المصادر الميمة لمياه الشرب. -1
اإلسػػػػراع فػػػػػي إعػػػػداد بػػػػػرامج تكعيػػػػػة لمسػػػػكإف كاالىتمػػػػػاـ بصػػػػػيإنة شػػػػبكة تكزيػػػػػع الميػػػػػاه  -2

 كتجديدىا.
 الشرب.ضركرة استثمار كتجميع مياه األمطار لبلستفادة منيا أكثر في مياه  -3
تشػػجيع المػػكاطنيف عمػػى تػػكفير محػػبلت لبيػػع الميػػاه المحػػبلة فػػي جميػػع إنحػػاء المنطقػػة  -4

 كبالذات الدكاخؿ لكي يسيؿ الكصكؿ إلييا.
خمػػػؽ بػػػرامج أخػػػرل لمسػػػكإف بخصػػػكص ميػػػاه الشػػػرب بالمنطقػػػة كترشػػػيد اسػػػتيبلكيا فػػػي  -5

 األغراض األخرل.
اعي بشػػبكة الميػػاه الطمػػب مػػف الجيػػات المختصػػة بضػػركرة ربػػط منظكمػػة النيػػر الصػػن -6

 بالمنطقة باعتبارىا قريبة منيا لتساىـ في تكفير مياه الشرب.
 يجب تقديـ منح لممكاطنيف لصيإنة المكاسير القديمة. -7
ضركرة إجراء اختبارات عمى مياه الشرب لتجنب أمراض كثيػرة، كذلػؾ بإقامػة مختبػرات  -8

 لممياه بالمنطقة.
ه البحػر باعتبارىػا البػديؿ األفضػؿ لػنقص تكصي ىذه الدراسة باالعتماد عمى تحمية ميػا -9

الميػػػاه كمحاكلػػػة إيجػػػاد الكسػػػائؿ لتخفػػػيض تكمفتيػػػا كاالعتمػػػاد عمػػػى تقنيػػػة محميػػػة ميمػػػا 
 كإنت بدائية كمحاكلة تشجيع البحكث في ىذا المجاؿ.
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 قائمة المصادر والمراجع
 .أبكعيإنة: فتحي محمد، جغرافية السكإف، دار النيضة العربية، بيركت، لبنإف -1
حسيف، يحيى عباس، مقدمة في جغرافية المكارد المائية، منشكرات الجامعػة المفتكحػة،  -2

 ـ.2002، 1ط
 .2001فتح، حسف البناء سعد، تكنكلكجيا تحمية المياه، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  -3
حسيف، عباس يحيى، مقدمة في جغرافية المكارد المائية، منشكرات الجامعػة المفتكحػة،  -4

 ـ.2002 ط: األكلى،
 –اقتصػػػػادية  –الحجػػػػاجي، سػػػػالـ عمػػػػي، ليبيػػػػا الجديػػػػدة، )دراسػػػػة جغرافيػػػػة اجتماعيػػػػة  -5

 ـ.1989سياسية(، منشكرات مجمع الفاتح لمجامعات، 
، 1الكيخيػػا، منصػػكر محمػػد، جغرافيػػة السػػكإف، منشػػكرات جامعػػة قػػاريكنس، بنغػػازم، ط -6

 ـ.2003
فيػػػا )مػػػدخؿ عػػػاـ(، تحريػػػر المقيمػػػي، محمػػػد عيػػػاد، المنػػػاخ فػػػي ليبيػػػا، دراسػػػة فػػػي الجغرا -7

سػػػعد القزيػػػرم، دار الجماىيريػػػة لمنشػػػر كالتكزيػػػع كاإلعػػػئلف، سػػػرت،  –اليػػػادم أبكلقمػػػة 
1995. 

زايد، محمكد عمػي، التكسػع الحضػرم كأثػره عمػى إنمػاط اسػتعماالت األرض فػي اإلقمػيـ  -8
الثػػإنكم الخمػػس، زليػػتف، رسػػالة دكتػػكراه غيػػر منشػػكرة، جامعػػة طػػرابمس، كميػػة اآلداب، 

 ـ.2010الجغرافيا، قسـ 
عبد عكدة، إلياـ، النمك السكإني كأثره عمػى اسػتنزاؼ الميػاه فػي شػعبية المرقػب، رسػالة  -9

، قسـ الجغرافيا،   .2005ماجستير غير منشكرة، جامعة المرقب، كمية اآلداب كالعمـك
أثرىػػػا عمػػػى الميػػػاه  –طػػػرؽ تطكيرىػػػا  –بنػػػكر، محمػػػد عمػػػي، أسػػػاليب الػػػرم )عيكبيػػػا  -10

الخمػػػس(، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػػكرة،  –قػػػة سػػػكؽ الخمػػػػيس الجكفيػػػة فػػػي منط
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، الخمس، قسـ الجغرافيا،   .2007جامعة المرقب، كمية اآلداب كالعمـك
الييػػأة العامػػة لمميػػاه كالتربػػة بالمنطقػػة الكسػػطى، تقريػػر عػػف الكضػػع المػػائي لشػػعبية  -11

 ـ.2002المرقب، 
الكطنيػػػة لمتكثيػػػؽ ـ.الييػػػأة 2005تقػػػارير دكريػػػة صػػػادرة عػػػف محطػػػة تحميػػػة الخمػػػس،  -12

ـ، 1995ـ، 1984ـ، 1973كالمعمكمػػات، النتػػائج النيائيػػة لتعػػداد السػػكإف لسػػنكات 
 ـ.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




